Stillingsopslag som instruktor på Lingvistik
I forbindelse med Studiemiljø-undersøgelsen 2011 på Aarhus Universitet har afdelingen for Lingvistik fået
tildelt midler til ansættelse af en instruktor i studieteknik dette semester.
Vi søger i den forbindelse en studerende fra Lingvistik med følgende kvalifikationer:
-

Erfaring med studieteknik fra eget studie eller evt. deltagelse i CFUs kursus i akademisk skriftlig
fremstilling
Forståelse for hvilke studietekniske redskaber, der er relevante for en 1. semesterstuderende på
BA-delen i Lingvistik
Lyst til og evner inden for formidling af studieteknisk materiale i en lingvistisk faglig kontekst
Skal have mulighed for at undervise i de nedenstående tidsrum

Ansættelsen er på 50 timer til en timeløn af 200,82 kr. Første undervisningsgang er tirsdag d. 1. november
2011 og fem uger frem. Målgruppen er 1. semesterstuderende, som inddeles i to hold. Undervisningen
kommer til at ligge tirsdage fra 12-14 og onsdage fra 15-17, altså 4 konfrontationstimer og 6 timers
forberedelse om ugen.
Undervisningen i studieteknik er ikke et eksamensfag, men et redskabsfag, der skal omhandle følgende
emner:
-

Læse- og notetagningsteknik

-

(Studie)gruppeteknikker, evt. med inddragelse af Feedbackspillet fra CFU

-

Strukturering af opgaveskrivning og opgavestruktur

-

Akademisk argumentation og formidling

Da der er tale om et nyt fag, er der ikke fastlagt en undervisningsplan for forløbet. Det vil derfor være en
del af instruktorens opgave at udarbejde hensigtsmæssig og fyldestgørende undervisningsplan. Dette vil
foregå i sparring med Peter Bakker (underviser), Karoline Barslev og Vibe Kromann (projektledere) og med
faglig supervision fra undervisere fra Center for Undervisningsudvikling (CFU).
Undervisningen skal foregå på dansk og er rettet mod 1. semesterstuderende i faget Dansk og Verdens
Sprog.
Alle med mod på opgaven inviteres til at søge stillingen. Send din ansøgning eller spørgsmål til Karoline
Barslev (stud20095491@hum.au.dk) via FirstClass inden fredag d. 14. oktober 2011 kl. 12:00.
På vegne af Lingvistik, Vibe Kromann og Karoline Barslev

